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Voor General Electric betekenen kleine verbeteringen in de efficiëntie
en prestaties van zijn producten een enorme waarde voor de klanten.
Het bedrijf wil vergelijkbare efficiënties bewerkstelligen voor zijn
300.000 werknemers door hun dagelijkse activiteiten probleemloos
te laten verlopen.
"Onze werknemers waren gewend om zelf op zoek te gaan naar digitale
productiviteitstools, maar deze instrumenten werkten niet samen, waren
niet veilig, en duur om te ondersteunen", aldus Jeff Monaco, Chief
Technology Officer, Digital Workplace bij GE.
Net als GE zijn veel bedrijven op zoek naar technologie die de groeiende
behoeften aan communicatie- en samenwerkingsinfrastructuur voor hun
werknemers oplost en tegelijkertijd interoperabel en veilig is en makkelijk
te gebruiken.

Een evoluerend zakenlandschap
In de afgelopen twee decennia is de tijd die wordt besteed aan teamwerk
met ten minste 50 procent toegenomen voor managers en medewerkers.
Tot 80 procent van de tijd van alle werknemers wordt besteed aan
gezamenlijke activiteiten, zoals vergaderingen, gesprekken en reageren
op e-mail.1
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Een werkomgeving waarin teamwerk niet wordt aangemoedigd, behoort
tot de top vijf redenen waarom mensen hun baan opzeggen. Een andere
factor van ongenoegen bij werknemers is een werkomgeving die geen
ruimte biedt voor werken op afstand.2
Een nieuwe werkcultuur is aan het ontstaan. Voor de eerste keer in de
menselijke geschiedenis zijn er vijf generaties in de beroepsbevolking,
elk met een verschillende benadering om dingen gedaan te krijgen.
Werknemers zijn steeds meer divers en mobiel, werken op meerdere
locaties, vaak in meerdere tijdzones, en met meerdere apparaten
gedurende de werkdag. Werknemers verwachten een werkomgeving die
open is en ruimte voor individuele werkstijlen biedt, terwijl bedrijven hun
creativiteit willen stimuleren en hun vindingrijkheid toepassen.
Maar zelfs met een snel evoluerend, zakelijk landschap ontbreekt het
in veel moderne werkplekken aan de juiste tools om naadloos en veilig
te communiceren en samen te werken. Besluitvormers staan onder
druk om een oplossing te vinden die veilig, betrouwbaar, schaalbaar
en kosteneffectief is, en die voldoet aan de unieke werkstijl van elke
werknemer, waar ze zich ook bevinden.
De oplossing ligt in het strategisch verwijderen van obstakels voor
teamwerk, zodat teams eenvoudig kunnen samenwerken. Om dit
te bereiken zijn ondernemingen op zoek naar één gedeelde hub voor
teamwerk waarmee werknemers via een gemeenschappelijk platform
communiceren en samenwerken.
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Om zijn transformatie naar een digitale industrieleider te ondersteunen, besloot GE om zijn 300.000
werknemers te migreren naar Microsoft 365. Na het uitrollen van cloud-e-mail aan werknemers, werd
Microsoft Office 365 ProPlus geïmplementeerd en kregen werknemers toegang tot de dezelfde
up-to-date, gewaarborgde Office-applicaties op hun werkapparatuur en hun persoonlijke apparaten.
Iedereen kan altijd, overal en op elk apparaat met dezelfde, vertrouwde tools werken.
"GE bestaat uit meerdere generaties werknemers, van babyboomers tot millennials, en ze hebben
allemaal hun eigen manier van werken", zegt Monaco. "Met Office 365 kan iedereen zijn of haar
favoriete communicatiewijze gebruiken om efficiënter samen te werken en sneller beslissingen
te nemen".
Om te begrijpen hoe deze tools voor teamwerk je kunnen helpen, gaan we kijken we hoe de vier meest
voorkomende obstakels voor teamwerk met deze tools worden opgelost.
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56%
van de ondernemingen
en 66% van de
MKB-organisaties wil
een implementatie
van of upgrade
naar geïntegreerde
communicatie- en
samenwerkingsoplossingen
uitvoeren.3
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Eén team, maar te veel verschillende tools
Projecten vereisen inwerktijd, zowel voor teams en managers, die snel moeten achterhalen hoe en waar
het team zal communiceren en bestanden delen, hoe het team voortgang inplant en bijhoudt, en wie
de toegang tot gedeelde elementen gedurende het project zal beheren. Wanneer één persoon
de sleutels bezit van een uiteenlopende set met tools die iedereen nodig heeft om werk gedaan
te krijgen, kunnen teamleden buiten de boot vallen.
Dit kan vooral frustrerend zijn wanneer teamleden snel feedback nodig hebben om voortgang
te boeken in een project. Knelpunten in de productiviteit ontstaan wanneer je moet wachten
op de beschikbaarheid van belanghebbenden voor het plannen van vergaderingen en als
je vervolgens nog langer moet wachten op bewerkingen, feedback en input.
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Een gedeelde hub voor teamwerk
Met Microsoft Teams hebben teamleden toegang tot een gedeelde hub waar ze alles kunnen vinden dat
ze nodig hebben om productiever te zijn, alles op één veilige plaats. Ze kunnen ook communiceren met
teamgenoten binnen en buiten de organisatie voor werk op kernprojecten.
Microsoft Teams biedt een oplossing voor samenwerking en communicatie voor hedendaagse
teams. Teamleden kunnen naar bestanden zoeken via intelligente, geïntegreerde zoekfuncties,
en toegang krijgen tot de ingebouwde Office-apps, met inbegrip van SharePoint, Word, PowerPoint,
Excel en Stream, vanaf elke locatie of apparaat. Omdat elk document dat in Teams wordt gedeeld,
naar de cloud wordt opgeslagen, werken teamleden altijd met de meest recente versie. En met
de chatgeschiedenis kan iedereen de beslissingen van het team bijhouden, zonder te zoeken.
Dankzij de groeps- of privéchat kunnen teamleden snel communiceren met besluitvormers, en een
online vergadering beleggen waar ze samen documenten kunnen opstellen en bestanden delen voor
onmiddellijke goedkeuring. Met de meldingen die in een document zijn geïntegreerd en dankzij
de 'side-by-side' chatfunctie wordt realtime samenwerking mogelijk en kan documentatie snel worden
bewerkt en voltooid. En met IM, plus spraakoproepen en videoconferenties, zijn teamleden slechts een
paar klikken verwijderd.

Werknemersprestaties
zijn 5x hoger bij
ondernemingen die
teamwerk mogelijk maken
en bevorderen.4
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Met mobiele toegang tot Teams en alle
benodigde documenten, kunnen (teams
die snel een besluit moeten nemen) dit
heel snel voor elkaar krijgen, iets dat met
de tools van een conventionele werkplek
onmogelijk zou zijn.

—
James Fowler
Chief Information Officer,
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Inefficiënte virtuele vergaderingen
Bepaalde technologisch incidenten, zoals niet meteen kunnen deelnemen aan virtuele vergaderingen,
behoren voortaan tot het verleden. Maar al te vaak is de telefonische verbinding slecht, kan iemand niet
inloggen of heeft een ander teamlid geen toegang tot een gedeeld scherm of een belangrijk onderdeel
van de inhoud. Vergaderingen worden regelmatig onderbroken en vertraagd door dergelijke storingen.
Inefficiënte vergaderingen ontmoedigen niet alleen teamleden om samen te werken, maar vormen ook
een onaanvaardbare barrière voor werknemers die steeds vaker extern of onderweg werken.

BLOKKERINGSFACTOR 3

61%
van de medewerkers geeft
aan dat ze in elk geval
een deel van de tijd niet
op kantoor werken.5
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Betrouwbare onlinevergaderingen met
schermdeling op elk apparaat
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Voorzie je werknemers van een volledige oplossing voor spraak en onlinevergadering die speciaal
is ontworpen voor al hun behoeften, zodat vergaderingen efficiënter kunnen verlopen. Microsoft Teams
biedt een geïntegreerde oplossing voor samenwerking en communicatie: chats, telefoongesprekken
en vergaderingen zijn meer verbonden en inzichtelijker, ongeacht of je werknemers thuis of onderweg
werken of in een vergaderruimte zijn.

BLOKKERINGSFACTOR 3
Gebrek aan versiebeheer

Met Teams in Microsoft 365 communiceren je werknemers via gedeelde schermen, messaging, telefonie
en video. Ze zijn vrij en kunnen overal werken, op hun desktops of hun mobiele apparaten. Met alles
op één platform hoeven werknemers zich geen zorgen te maken over technologische complicaties
en kunnen ze al hun aandacht richten op het werk.
Met Microsoft Teams kunnen je werknemers:
• Chatten, virtuele vergaderingen beleggen en bellen op apparaten met VoIP en PSTN.
• Minder op zakenreis dankzij het gebruik van audio-, HD-video- en webconferencing.
• Jouw klanten nog meer betrekken door Teams toe te passen in je webpagina's en apps.
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Vergaderingen zijn efficiënter met Microsoft 365. Met Teams kunnen medewerkers geavanceerde
videogesprekken voeren, inhoud delen, in real time samenwerken aan bestanden en vergaderingen
opnemen.

Inefficiënte virtuele vergaderingen
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Met Teams kunnen we een snel gesprek
voeren zonder dat we eerst van de ene kant
van het gebouw naar de andere kant moeten
lopen. Gesprekken worden ook bijgehouden,
we kunnen snel nagaan wie wat zei zonder
uitgebreid te moeten zoeken in een lange
e-mailcommunicatie. Iedereen kan direct zien
welke afspraken zijn gemaakt.

—
BLOKKERINGSFACTOR 4
Een onoverzichtelijke,
onsamenhangende
verzameling apps

Andi Kubacki
Medeoprichter,
The Detroit Wallpaper Co.
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Gebrek aan versiebeheer
Je hebt zojuist je perfecte idee vastgelegd in een conceptpresentatie en je bent klaar om feedback
te krijgen van de rest van het team. Het lastigste gedeelte, je idee tot leven brengen, zou dan klaar
moeten zijn, nietwaar?
In de meeste gevallen echter blijkt het feedback- en revisieproces het lastigste. Het gebruik van
e-mail om bestanden ter revisie te delen met het team is inefficiënt. Hierbij wordt veel tijd verspild
en uiteindelijk eindig je met meerdere bewerkte versies van hetzelfde document waarin allerlei
tegenstrijdige feedback en wijzigingen staan. En na de verschillende herzieningsrondes is het nog
niet altijd duidelijk welk document de definitieve versie bevat.
Als bestanden niet in real time worden gedeeld, bevatten de werkstromen van je werknemers
allerlei lacunes.
• Het delen van bijlagen via e-mail kost te veel tijd.
• Meerdere revisierondes leiden tot een eindeloos aantal versies van een document.
• Bestanden kunnen eenvoudig op de verkeerde plek terechtkomen of overschreven worden.
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Beveiligde samenwerking aan bestanden
via de cloud
Het is tijd om teamwerk op de cloud te plaatsen. Met de cloudgebaseerde tools van Microsoft 365
kunnen werknemers efficiënt samenwerken via mobiele apparaten, het web of desktops. Met Word,
PowerPoint of Excel kun je gemakkelijk in real time met de rest van het team aan een document
samenwerken: iedereen werkt aan één enkele versie van het bestand dat in de cloud is opgeslagen.
In OneDrive voor Bedrijven (onderdeel van Microsoft 365) kun je heel eenvoudig je bestanden opslaan
en delen, zodat jij en je team altijd met één centraal bestand werken dat voor iedereen toegankelijk
en up-to-date is. Teamleden kunnen in het volste vertrouwen hun opmerkingen en revisies aan één
enkel bestand toevoegen. Indien nodig heb je namelijk altijd toegang tot en kun je terugkeren naar
eerdere versies die automatisch in de cloud opgeslagen worden. Zeg maar dag tegen de lastige
versiecontrole en de noodzaak om bewerkingen te vergelijken en samen te voegen.
Met Microsoft 365 kunnen jij en je werknemers:
• Overal documenten openen, online of offline.
• Samenwerken in één document dat altijd up-to-date is.

BLOKKERINGSFACTOR 4
Een onoverzichtelijke,
onsamenhangende
verzameling apps

AAN DE SLAG
Laat je teams beter
presteren met
Microsoft 365

• Probleemloos grote bestanden delen.
• De ingebouwde chatfunctie gebruiken om bewerkingen in een document te bespreken.
• Machtigingen van contactpersonen binnen en buiten het bedrijf beheren.

Gebrek aan versiebeheer
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Onze eerstelijnswerknemers schrijven samen
aan documenten die via OneDrive worden
gedeeld. Ze kunnen gelijktijdig aan hetzelfde
bestand samenwerken in het besef dat al hun
wijzigingen worden gesynchroniseerd, en dat
ze altijd aan de meest recente versie werken.

—
Justin Litherland
Vice President van IT, Stores,
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Een onoverzichtelijke, onsamenhangende
verzameling apps
Omdat mensen gewend zijn om allerlei apps op hun telefoons te downloaden, doen ze dit op hun werk
vaak ook. Het gevolg hiervan is dat veel mensen over een rommelige verzameling apps beschikken die
allemaal andere dingen doen en waarvoor verschillende aanmeldingseisen gelden. Hierdoor voldoen
deze apps mogelijk niet aan de nalevings- en beveiligingseisen van de organisatie.

Organisaties gebruiken
gemiddeld 730
cloudgebaseerde
applicaties.

BLOKKERINGSFACTOR 3
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Naar schatting
is 90,8% van deze
apps niet geschikt
voor ondernemingen.6
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Microsoft 365 levert een holistische samenwerkingsoplossing: teamleden hebben altijd direct toegang
tot de juiste tools, zodat ze op elk moment van de dag op de gewenste manier kunnen samenwerken.
Microsoft 365 biedt de juiste tools voor al je werkzaamheden, of werknemers nu snel antwoord willen
op een vraag via Microsoft Teams, of dat ze in real time willen samenwerken aan documentrevisies.
Met Microsoft 365 kunnen jij en je collega's:
• Het team samenbrengen voor realtime samenwerking met Microsoft Teams via chat, vergaderingen
en gesprekken.
• Inhoud maken, delen en zoeken met SharePoint en OneDrive.
• Jouw favoriete apps en diensten voor je onderneming integreren. Microsoft Teams kan op maat
worden gemaakt en is uit te breiden, zodat jij kunt genieten van een snelle en naadloze toegang
tot Trello, Hootsuite en nog veel meer apps.

BLOKKERINGSFACTOR 3
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• Jouw bedrijfsmiddelen worden ondersteund door de beveiligings- en nalevingsstandaarden van
Microsoft 365 (ongeacht de toepassing die je gebruikt).
• Jouw applicaties worden probleemloos uitgevoerd met de 99,9% uptime garantie van Microsoft
365.
• Met single sign-on kun je snel schakelen tussen allerlei applicaties.
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Als het gaat om samenwerking, is één maat niet voldoende voor iedereen. Alleen Microsoft 365
levert een geïntegreerde samenwerkingsoplossing met een volledig scala aan applicaties: van e-mail
en bestanden naar chatten, gesprekken en sociale tools. Alles ondersteund door de Microsoft
beveiligings- en betrouwbaarheidsnormen voor ondernemingen.

Een onoverzichtelijke, onsamenhangende verzameling apps
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Millennials vormen zo'n 57 procent van
onze beroepsbevolking en verwachten dat
ze in real time kunnen samenwerken via
videogesprekken, sms en co-creatie.

—
Sherry Aaholm
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Vice President en Chief Information Officer,
Cummins
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Laat je teams beter presteren met
Microsoft 365
In de hedendaagse moderne werkplek moeten werknemers communiceren met teamgenoten binnen
en buiten de organisatie voor hun werk op kernprojecten. Eén gedeelde hub voor teamwerk is dan erg
handig: hierdoor kan men beter samenwerken en betere bedrijfsresultaten boeken.

BLOKKERINGSFACTOR 2
Inefficiënte virtuele
vergaderingen
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Microsoft 365 met Teams levert een krachtige oplossing voor samenwerking en communicatie die
speciaal is ontworpen voor de verschillende werkstijlen en behoeften van elke groep, van chatten,
gesprekken en sociale tools tot cloudgebaseerde functies voor samenwerking en co-creatie. We bieden
een alles-in-één, geïntegreerde toolkit voor teamwerk, ondersteund door de Microsoft beveiligings- en
betrouwbaarheidsnormen voor ondernemingen.
"Wanneer je één minuut per dag kunt teruggeven aan iedere werknemer en je hebt 300.000
werknemers, dan zie je een enorme winst in productiviteit", aldus Jeff Monaco, CTO bij GE. "Hoe meer
frictie we uit hun dagelijkse activiteiten kunnen verwijderen, hoe meer ze zich kunnen concentreren
op klanten, inkomsten en het maken van een verschil in de wereld."
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Het is tijd om obstakels voor teams
te verwijderen
Microsoft 365 biedt de juiste samenwerkingstools die je team nodig heeft: altijd, overal
en op elk apparaat. Probeer Microsoft Teams nu gratis uit.
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